
Yderligere praktiske anbefalinger:
• For at beskytte materialet, skal du kun bruge Oliz® produktet indendørs.
• Det anbefales, at bruge begge hænder når produktet skal flyttes.
• Hvis du transporterer produktet i et køretøj, skal produktet fastgøres for, at  
 forhindre det i at flyve rundt og skade nogen.
• Hvis der er hul i produktet, skal dette fjernes fra barnet. Oliz® produktet  
 skal kontrolleres jævnligt for skader, da indholdet kan være farligt for børn  
 under 3 år.
• Må ikke komme i microovn eller anden varmekilde.

Vedrørende miljøbeskyttelse:
Hjælp miljøet ved ikke at bortskaffe dit produkt i husholdningsaffaldet. Klip 
produktet i stykker og fordel de enkelte komponenter, som plast, stof og me-
tal efter lokale bestemmelser - i de relevante genanvendingssystemer.

Garanti: 
Ved produktionsfejl giver Oliz® to års garanti. Denne garanti er kun gyldig, 
hvis produktet anvendes som beregnet. Skader forårsaget af ukorrekt eller 
uhensigtsmæssig brug er udelukket fra garantien.

For yderligere spørgsmål om anvendelsen af   Oliz® produktet, er du velkom-
men til at kontakte os.

Produktet kan transporteres i en taske. Ved korrekt brug får du et produkt der 

holder længe. Sørg for at gemme dette informationsark til senere brug.

Ordre: År:  Produkt: Dinoen Camo 

Dette produkt er medicinsk CE-mærket (klasse1), som er forbrugerens 
garanti på at det er testet og godkendt

Godkendt ved EN71-1-71-2-71-3 og EN12182 
Dansk Design - er produceret i EU - www.oliz.dk

Oliz - Bornholmsvej 10 - 7400 Herning -DK -tlf +45 20 78 79 54

Den venlige Dino Camo hjælper med, at bringe afslapning og tryg-
hed ind i hverdagen, samt skaber tillid, tryghed og kan tjene, som 
et vigtigt kommunikationsmiddel mellem børn og voksne. Målet er 
at hjælpe barnet, til at føle sig afslappet og tryg. Dinoen Camo kan 
bruges af børn, der har et behov, for at mærke sig selv.

Dino Camo



Vigtige instruktioner før brugen af Oliz® produktet: 
Oliz® skulder dinoen Camo er et U-formet hjælpemiddel til børn. Den ligner 
en dinosaur, der hjælper børn med, at mærke sig selv og slappe af i stresse-
de situationer. Den kan være en erstatning af et par hænder fra en voksen.

Oliz® skulder dinoen Camo er designet til børn i alderen 3 til 8 år.
Størrelse: Højde 30 mm - længde 400 mm - bredde 430 mm Vægt: 1 kg -  
1,4 kg - 1,8 kg se etiket for størrelse under rød flag label.

Materiale stof: 100% Imiteret læder/PU
Materiale invendig: 
1,0 kg - 65% Polyethylene - 30% Metal kugler - 5% Polyester
1,4 kg  -  45% Polyethylene - 50% Metal kugler - 5% Polyester
1,8 kg -  35% Polyethylene - 60% Metal kugler - 5% Polyester

Oliz® bruger kun kvaliteter, der ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer. 
Derfor er der ikke brugt flammehæmmende midler på produktet.

Pleje instruktioner:
• Må ikke vaskes
• Må ikke bleges.
• Må ikke stryges.
• Ikke egnet til tørretumbler.
• Må ikke renses.

Rengør Oliz® produktet med en blød klud og brug et egnet rengøringsmiddel 
eller desinfektionsmiddel egnet til kropskontakt.  Skal efter tørres med rent 
vand for at undgå skader på stoffet.

Opbevaring:
• Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at Oliz® produktet opbeva- 
 res utilgængeligt for et barn, der kræver tilsyn.
• Hold Oliz® produktet væk fra skarpe/ varme genstande og åben ild.

Vigtige anvisninger:
• Oliz® skulder dinoen Camo skal placeres på barnets skulder med benene  
 hvilende på barnets bryst.
• Det er vigtigt, at overvåge barnet under brug, da produktet har godt med  
 tyngde, der kan påvirke barnet. Hvis barnet synker sammen i ryggen er   
 produktet for tungt og skal fjernes fra barnet. Det er vigtigt at barnet selv   
 kan sidde oprejst under brugen af produktet.
• Et Oliz® produkt bør kun bruges med barnets samtykke. Hvis barnet føler  
 ubehag ved brug af produktet, skal det fjernes fra barnet.
• Vær opmærksom på, at barnet ikke bliver for vant til produktet så virknin- 
 gen fortager sig. Produktet skal ses, som et hjælpemiddel mod uro og bru- 
 ges i begrænsede tidsintervaller alt afhængig af barnets behov.
• Når den ønskede effekt er opnået, skal produktet fjernes fra barnet med  
 forsigtighed. Der må ikke kastes med produktet, da tyngden i produktet  
 kan forårsage skade både på produktet, men også på personer i nærhe- 
 den af produktet.

Advarsler:
• Hvis  barnet er stærkt begrænset af motoriske og / eller fysiske forhold,  
 skal Oliz® produktet bruges med særlig forsigtighed.
• Vi anbefaler generelt, at børn der bruger et Oliz® produkt overvåges under  
 brug.
• Hold luftvejene frie når produktet anvendes.
• Et Oliz® produkt bør ikke bruges nær vand, da det kan give anledning til  
 drukne fare. 
• Hvis barnet har en pacemaker, skal dette produkt have særlig opmærk- 
 somhed. Hvis barnet føler sig utilpas, kan dette være en indikation af virk- 
 ningen af   vores produkt. I dette tilfælde skal du straks fjerne produktet.  
 Metallet i produktet er dog ikke magnetisk.


